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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

regionaalarengu aspektide ja turismi mõju kohta rannikualadele
(2008/2132(INI))(2008/2132(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1999;1

– võttes arvesse komisjoni teatist „Rannikute integreeritud majandamise Euroopa 
strateegia” (KOM(2000)0547);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa turismi 
strateegia” (KOM(2007)0621);

– võttes arvesse komisjoni teatist „ELi uuendatud turismipoliitika: partnerluse 
edendamiseks Euroopa turismis” (KOM(2006)0314) ning parlamendi 29. novembri 2007. 
aasta resolutsiooni samal teemal2;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika” 
(KOM(2007)0575) ning parlamendi 20. mai 2008. aasta resolutsiooni samal teemal3;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja 14. detsembri 2007. aasta järeldusi;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni kolmepoolset lepingut 
Euroopa merenduspäeva kohta;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni 
arvamust (A6-0000/2008),

A. arvestades, et ELil on kuus rannikul asuvat makrovööndit, nimelt Atlandi, Läänemere, 
Musta mere, Vahemere, Põhjamere äärsed alad ning äärepoolseimad alad, millest igaühel 
on oma erilised territoriaalsed ressursid ja konkreetne turismikontseptsioon; 

B. arvestades seoses Euroopa merenduspoliitikaga kasutusele võetud rannikute määratlust, 
mis hõlmab rannikul asuvaid või rannikust 50 kilomeetri ulatuses sisemaa poole jäävaid 
vööndeid või alasid; 

C. arvestades, et kuigi turism on nendes piirkondades tavaliselt põhitegevus ja mõjub 
soodsalt sotsiaalsele ja majandusarengule, võib see piirkonda ka kahjustada, kuna hõlmab 
hooajalist tegevust, oskamatu tööjõu rakendamist, puudulikku ranniku ja sisemaa 

                                               
1 ELT L 210, 31.7.2006, lk 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0575.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0213.
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integratsiooni, vähest majanduslikku mitmekesisust või loodus- ja kultuuripärandi 
seisukorra halvenemist; 

D. arvestades, et rannikuturismi käsitlevate usaldusväärsete võrdlusandmete puudumise tõttu 
on tõenäoline, et kõnealuse sektori majandustugevust alaväärtustatakse, millest tulenevalt 
alahinnatakse merekeskkonna säilitamise majanduslikku väärtust ning ülehinnatakse 
investeeringute olulisust selle eesmärgi saavutamisel; 

E. arvestades, et rannikualasid mõjutab oluliselt nende geograafiline asupaik ning nende 
suhtes on vaja rakendada struktureeritud strateegiat, milles võetakse arvesse nende 
eriomadusi, subsidiaarsuse põhimõtet ja vajadust sektoritevahelist ühtsust toova otsuste 
tegemise protsessi järele;

F. arvestades, et erivahendite kasutuselevõtmisega toetatakse terviklikumaid ja 
jätkusuutlikumaid arengustrateegiaid, parandades majanduslikku konkurentsivõimet 
loodus- ja kultuurivarade säilitamise ning eetilise turismi mudelite edendamise teel; 

G. arvestades, et eesmärgi 3 (Euroopa territoriaalne koostöö) abil aidatakse tõhusalt kaasa 
eelnimetatud prioriteetide täitmisele koostööprojektide rahastamise teel ning arendades 
välja partnerlusvõrgustikke sektorite esindajate ja rannikualade vahel, 

1. rõhutab, et turism on ELi rannikualade sotsiaalse ja majandusarengu põhitegur ning on 
lähedalt seotud Lissaboni ja Göteborgi strateegia eesmärkidega; 

2. soovitab rannikuturismi puhul töötada ühenduse ühtekuuluvus-, merendus-, kalandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalpoliitika raames välja integreeritud lähenemisviis, et luua 
sünergiaid ja vältida vastuolulisi meetmeid; soovitab komisjonil kohaldada nimetatud 
integreeritud lähenemisviisi rannikuturismi jätkusuutliku arengu suhtes oma 2010.–2015. 
aasta tööprogrammi strateegilise eesmärgina, samuti seoses 2007.–2013. aasta 
finantsraamistiku vahekokkuvõttega;

3. kutsub liikmesriike üles tagama rannikute turismi ja regionaalarengu eest vastutavate 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste täielikku osalemist kõikides alalistes struktuurides, 
mis on nende poliitikate kohaselt ettenähtud;

4. soovitab komisjonil võtta rannikuturismi suhtes vastu terviklik lähenemisviis, et 
rakendada oma integreeritud merenduspoliitika strateegiat eelkõige saartel, 
äärepoolseimates piirkondades ja muudel rannikualadel, arvestades nende piirkondade 
suurt sõltuvust turismist; 

5. soovitab seega komisjonil rakendada rannikutele suunatud programmi INTERREG, mille 
kohaselt tegeletakse nii turismi kui ka muude rannikuga seotud küsimustega;

6. toetab Regioonide Komitee arvamust Euroopa rannikualade fondi loomise kohta ning 
kutsub komisjoni üles seda ettepanekut kaaluma seoses 2007.–2013. aasta 
finantsraamistiku vahekokkuvõttega ja ELi 2013. aasta eelarve struktuuriga;

7. soovitab osana rannikute integreeritud arengust arendada välja teadmistesammas, luues 
Euroopa Tehnoloogiainstituudi ning teadusuuringute ja arendustegevuse seitsmenda 
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raamprogrammi raames Euroopa sektorite võrgustiku;

8. soovitab rannikualadel asetsevatel liikmesriikidel kohaldada programmi tasandil 
integreeritud lähenemisviisi rannikuga seotud projektide valimisel ja täideviimisel, 
rakendades sektoritevahelist meetodit ja seades esikohale avaliku ja erasektori partnerluse 
loomise;

9. avaldab kahetsust asjaolu üle, et puudub läbipaistvus ELi kulutustes rannikualadel, mis 
takistab nendes piirkondades turismile eraldatud vahendite kvantifikatsiooni; kutsub 
komisjoni üles aktiviseerima sobivaid vahendeid, et teha need andmed analüütilistel ja 
statistilistel põhjustel kättesaadavaks; 

10. kutsub komisjoni, liikmesriike ja piirkondi üles koostama ühiselt põhjalikku Internetis 
kättesaadavat kataloogi rannikute rahastatud projektide kohta, võimaldades piirkondadel 
üksteise kogemustest õppida ning akadeemilistel ringkondadel, rannikuäärsetel 
kogukondadel ja muudel huvitatud pooltel tuvastada, avaldada ja maksimeerida parimate 
tavade edasiandmist kohalikele kogukondadele;

11. kutsub komisjoni üles tagama, et sotsiaalmajanduslik andmebaas, mida Eurostat praegu 
ELi rannikualade jaoks koostab, sisaldab usaldusväärseid, ühtseid ja ajakohaseid andmeid 
turismi kohta, kuna see on väga oluline otsuste tegemisel avalikus sektoris ning 
piirkondade ja sektorite vahelisel võrdlemisel; soovitab rannikuäärsetel liikmesriikidel 
rakendada oma territooriumil kiiremas korras turismialast satelliitarvestust; 

12. rõhutab, et keskkonna ja rannikuturismi vahel on tihe seos; soovitab seega pärast 2013. 
aastat võtta rannikualadel struktuurifondi sekkumise peamise põhimõttena kasutusele 
keskkonna säästlikkust, mitte ainult konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi täitmiseks, 
vaid ka lähenemiseesmärgi piirkondade jaoks;

13. kutsub komisjoni üles tagama, et aktiivne ja merekeskkonnastrateegiat käsitleva 
raamdirektiivi kohane rakendamine on tingimus selleks, et EL rahastaks merd mõjutavaid
rannikuprojekte;

14. kutsub komisjoni üles tagama, et tema merendusklastrite poliitika hõlmab rannikuturismi 
jaoks olulisi tööstusteenuseid ja sektoreid, võimaldades nõnda viljakat vastastikust 
koostoimet nende vahel, kes kasutavad merd konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse ja 
rannikualade majandusarengu suurendamise ressursina; on pealegi arvamusel, et 
merendusklastritesse tuleks rannikualaste teenustena kaasata meditsiini, 
sotsiaalhoolekande, hariduse, tehnoloogia ja spordiga seotud võimalused kui 
põhielemendid rannikualade arengus; 

15. kordab oma üleskutset liikmesriikidele ja komisjonile paljudes piirkondade ja 
sadamalinnade suure merereostuse tõttu ergutada sadamas olevate laevade varustamist 
maa poolt; nõuab seetõttu, et tehtaks ettepanek nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ 
muutmiseks;

16. rõhutab, et territoriaalset ühtekuuluvust käsitlevate vahenditega saab tõhustada ühendust 
ranniku ja sisemaa vahel, ühendades rannikutegevused maa- ja linnaturismiga, 
suurendades hooajavälist turismi, edendades kohalikke tooteid ning suurendades nende 
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mitmekesisust; kutsub seega komisjoni üles lisama rannikupiirkondasid rohelisse 
raamatusse territoriaalse ühtekuuluvuse kohta ning võtma arvesse vajadust seostada 
rannikuturismi rannikute integreeritud majandamise ja mereruumi planeerimisega;

17. nõuab samuti tungivalt, et rannikuäärsed piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
innustaksid integreeritud territoriaalseid turustamisplaane koos oma partneritega seoses 
maa- ja merepõhiste naabrussuhetega, et suurendada konkurentsivõimet turismisektoris 
ilma üleüldist konkurentsivõimet piiramata;

18. julgustab rannikualasid võtma osa piirkondadevahelise koostöö projektidest, näiteks 
algatuse „Piirkonnad ja majandusmuutus” IV teema raames, eesmärgiga luua uued 
temaatilised rannikuturismi võrgustikud ja arendada juba olemasolevaid ning tagada 
oskusteave ja parimate tavade vahetus; 

19. soovitab asjaomastel riigiasutustel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil edendada 
koostööprogrammide raames rannikuturismi strateegilisi projekte, tehes selleks 
kättesaadavaks sobival tasemel rahalisi vahendeid; 

20. kutsub komisjoni üles korraldama vähemalt ühte eri üritust, mis keskenduks 
rannikuturismile, et lihtsustada kommunikatsiooni ja tugevdada kontakte partnerite vahel 
ning jagada parimaid tavasid, näiteks ELi integreeritud kvaliteedijuhtimise mudeli 
rakendamisel; 

21. kutsub peale selle komisjoni üles koostama praktilist juhendit ELi rahastamise kohta 
rannikuturismi valdkonnas, et suunata huvitatud pooli rahaliste vahendite otsimise etapis;

22. kutsub rannikualasid üles asutama piirkondlikke või kohalikke arenguasutusi, mis 
aitaksid luua ühe piirkonna ja liikmesriikide vahel spetsialistide, institutsioonide, 
ekspertide ja asutuste võrgustikke ning pakuks nõustamist ja teavet võimalikele 
toetusesaajatele nii avalikus kui ka erasektoris; 

23. soovitab rannikuäärsetel liikmesriikidel võtta koostööprojektide edasise rahastamisega 
seoses arvesse jätkusuutlikkust mitte ainult rahalisest seisukohast, vaid ka 
partneritevahelise koostöö jätkamise ja asjaomaste kohalike teenuste seotuse seisukohast;

24. soovitab rannikuäärsetel liikmesriikidel tagada valitud projektide suur läbipaistvus ja 
lihtsustada rahastamismenetlusi, eesmärgiga tekitada suuremat huvi rannikuturismi 
erafinantseerimise vastu ja lihtsustada partnerlussuhete loomist riigiasutuste ja erasektori 
(eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate) vahel; soovitab edendada mere- ja 
rannikuturismi vabaajaveetmisega seotud külgi seoses terve taimestiku ja loomastiku 
tagamisega; on arvamusel, et need eesmärgid võiks kaasata igal aastal 20. mail 
peetavasse Euroopa merenduspäeva; 

25. kutsub keskkonnarühmitusi, merega seotud majandussektoreid, kultuuriorganisatsioone, 
teadusringkonda, kodanikeühendusi ja kohalikke elanikke üles osalema projekti kõikides 
etappides, sealhulgas selle järelevalves, et tagada projekti pikaaegne jätkusuutlikkus;

26. kutsub lõpuks komisjoni üles hindama regulaarselt seda, kuidas ühenduse rannikute 
rahastamine mõjutab nende regionaalarengut, et levitada parimaid tavasid ja toetada 
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erinevaid tegijaid ühendavaid partnerlusvõrgustikke jätkusuutliku rannikuturismi 
seirekeskuse kaudu;

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikidele ja Regioonide Komiteele. 



PE412.206v01-00 8/9 PR\742209ET.doc

ET

SELETUSKIRI

Üldine raamistik

ELi 27 liikmesriigi rannikujoon on kokku üle 89 000 km pikk. Kuid kõnealune Euroopa 
rannik hõlmab väga erinevaid asukohti, alates suurtest linnadest ja liikmesriikide 
pealinnadest, nagu Lissabon, Ateena, Kopenhaagen või Stockholm, lõpetades väikeste 
saartega, mis elatuvad põhiliselt turismist ja kalandusest. 

Meresõitja amet, millel on sügavad juured mõnede liikmesriikide ajaloos ja traditsioonides, on 
olnud aluseks Euroopa laienemisele, mis tõi kaasa jõukuse ja kindlustas ranniku olulisuse
rannikuriikide arengus. 
Mõnede piirkondade identiteet on seotud nende rannikujoonega. Seega elatuvad 
äärepoolseimad piirkonnad põhiliselt turismist ja merega seotud tegevusaladest. Teistel 
piirkondadel on aga seevastu selline rannikujoon, mille geograafilised omadused ei tee neid 
turismist sõltuvaks, või siis on turismi SKT osakaal suhteliselt väike. 
Mõnede prognooside kohaselt elab 2010. aastal 75% inimkonnast rannikualadel. Selline 
elanikkonna koondumine rannikualadele viitab juba vajadusele läheneda pragmaatiliselt 
sellele, kuidas turism mõjutab rannikualasid ja isegi rohkem sellele, kuidas see mõjutab 
Euroopa majandust riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

EL ja turism

Kuigi turism ei kuulu praegu ELi poliitilisse pädevusse, on EÜ asutamislepingu artiklis 3 
sätestatud, et nimetatud valdkonnas võib kohaldada meetmeid. See on võimaldanud Euroopa 
Liidul rakendada turismivaldkonnas poliitikaid, programme ja meetmeid. 
Kuna selline tegevus on oma olemuselt killustatud ja valdkondlik, on see tekitanud Euroopa 
Liidus mitmeid probleeme, nagu näitas sidususe puudumine strateegiates, mida järgiti 
erinevate turismi poliitikate ja programmide ja toetusmeetmete kohaldamisel, mis võivad 
lõpuks hakata üksteisele kahjulikult mõjuma, kuna puudub suunav poliitiline juhis kavandatud 
eesmärkide saavutamiseks.

Riigi- ja valitsusjuhid leppisid kokku, et Lissaboni lepingusse lisatakse artikkel, mille 
kohaselt on liidul ja eriti Euroopa Parlamendil turismipoliitika valdkonnas rohkem volitusi.
Suuremad volitused võimaldavad koostada uusi strateegiaid olemasolevate rahaliste vahendite 
tõhusaks ja tõeliseks kasutamiseks, edendades Euroopa igakülgset turismipoliitikat.

Struktuurifondid ja turism

Kuna ELil ei ole turismivaldkonnas volitusi kui selliseid ja seega ei ole konkreetselt sellele 
sektorile ka rahalisi vahendeid määratud, toetatakse ühenduse tasandil turismipoliitikat 
struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi kaudu, näiteks piirkondlike ja riiklike sektoripõhiste 
rakenduskavade kaudu. 



PR\742209ET.doc 9/9 PE412.206v01-00

ET

Parlamendi regionaalarengukomisjon otsustas anda loa omaalgatusliku raporti ja uurimuse 
koostamiseks turismi mõju kohta rannikutele (regoniaalarengu aspektid), mille eesmärk oli 
uurida struktuurfondide kohaldamist rannikuturismi valdkonnas ning seda, kuidas nimetatud 
sektor mõjutab majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust kõikides 
liikmesriikides.
Parlamendikomisjonile koostatud uurimus oli üksikasjalik ja märkimisväärne. Selles järeldati, 
et peamiste probleemidena, millega rannikuturism silmitsi seisab, on oluline rõhutada 
hooajalist tegurit, tarvidust jätkusuutlikku arengut edendavate meetmete järele ning 
vabaajaürituste mitmekesisemaks muutmise olulisust. 
Kõnealuses uurimuses tunnistatakse, et palju toetust antakse rannikuturismi alastele 
meetmetele Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatud piirkondlike tegevuskavade 
raames sellistes valdkondades nagu avalik infrastruktuur, toetused turismivaldkonnas 
tegutsevatele VKEdele, territoriaalne turundustegevus ja teavitustegevus.
Sellega kaasnevad probleemid, mis turismisektori läbivat olemust arvestades mõjutavad 
nende algatuste tulemuste hindamist piirkondlikul tasandil. Uurimuses on ka kirjas 
kvalitatiivne mõju, mis tuleneb institutsionaalse suutlikkuse tugevdamisest. Uurimuse autorid 
väidavad, et ELi antav rahaline abi on stimuleerinud partnerlussuhete sõlmimist vastavalt 
erinevatele projektidele ning toonud kaasa kvaliteetsema projekti kavandamise ja käivitamise. 
ELi rahaline abi on aidanud rannikualadel kaasa integreerituma lähenemisviisi rakendamisele 
kvaliteetse juhtimise suhtes.

Järeldused

Omaalgatuslik raport tugines erinevate osalejatega konsultatsioonidel rannikuturismi 
valdkonnas, mis oli väga rikastav kogemus ning rõhutas vajadust astuda konkreetseid samme, 
et sektori jaoks olemasolevaid rahalisi vahendeid tõhusamalt kasutataks. Uusi vahendeid vaja 
ei ole: vaja on hoopis integreeritud ja sidusat lähenemisviisi, mis muudaks olemasolevad 
vahendid ühtse eesmärgi ja strateegiaga seoses dünaamilisemaks. Saavutati üksmeel selles 
osas, et rannikuturismis on vaja integreeritud ja terviklikku lähenemisviisi.

Praegu on väga oluline toetamistväärt ülesanne rannikuturismi mitmekesistamine, 
eemaldumine kontseptsioonist „päike, meri ja liiv” ning liikumine suuremate 
valikuvõimaluste suunas. Rannikualade regionaalmajanduse jaoks tuleb arendada välja uued 
segmendid ning samal ajal edendada konkurentsivõimet ning Lissaboni ja Göteborgi 
strateegia kasvueesmärke.
Valdkondlikke poliitikaid, nagu kalandus-, merendus-, transpordi-, energia- ja 
ühtekuuluvuspoliitikat või ka põllumajanduspoliitika uut strateegiat, mille puhul on asetatud 
suurem rõhk kvaliteettoodetele, mis on tihedalt seotud rannikualade turismitoodetega, tuleks 
rikastada uuenduslike elementidega ning nendesse tuleks integreerida ka rannikuturism, kuna 
nimetatud sektor on Euroopa majanduses väga oluline. Kõnealuse poliitika terviklik nägemus 
peab ELi lähemas tulevikus saama reaalsuseks, eriti seoses 2007.–2013. aasta 
finantsraamistiku vahekokkuvõttega. See võimaldab meil tagada, et ELi rannikuturismi 
valdkond on jätkusuutlik ja tulevikku suunatud.
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